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I 2021 I الثاليث الثاين

4 ماليين يورو لصالح التكوين المهني 
 منحة من االتحاد األوروبي لتطوير الكفئات في كل من جهة 

مدنين وصفاقس وبنزرت وقابس.

المبادرة الجهوية لدعم التنمية االقتصادية المستدامة I إرادة 
برنامج ممّول من 

قبل اإلتحاد األوروبي

أعلن برنامج املبادرة الجهوية لدعم التنمية االقتصادية املستدامة 

)إرادة(، خالل النصف الثاين من سنة 2020، إطالق طلب التناظر 

جندوبة،  بنزرت،  والية  من  كل  يف  التكوين  هياكل  مختلف  بني 

سيدي بوزيد، صفاقس، قابـس، مدنني، قفصة والقرصين إلختيـار 

أحسن مقرتحات املشاريع املقدمة من قبل مراكز التكوين والتي 

من شأنهـا تلبية االحتيـاجـات من اليد العاملة لتحقيق التنميـة 

املستدامة يف كل من هذه الجهات.

تهدف هذه املقاربة اىل املساهمة يف التنمية االقتصادية املستدمية 

يف تونس من خالل:

- إرساء مبادئ حوكمة التنمية الجهوية ورفع نسبة تشغيلية الشباب

لتحديـد  والخـاص  العـام  القطاعني  بني  الحوار  وتحسني  دعم   -

القطاعات اإلقتصاية ذات قيمة مضافة وقدرة تشغيلية عالية

- تحسني آداء منظومة التكوين املهني لإلستجابة ملتطلبات سوق 

الشغل الجهوية.

بالرجوع اىل الخطوط املرجعيـة لطلب التناظر، تقدم مقرتحـات 

املوجـودة  العموميـة  املهني  التكويـن  مراكز  قبل  من  املشـاريع 

بإحدى الواليات املذكورة سابقا. وستتلقى املشاريع املختارة منحة 

حفل توقيع عقود متويل بوالية  
بنزرت يوم 9 جوان 2021



صفحة I 2 إرادة 

من االتحاد األورويب بقيمة مثانية ماليني يورو، أي ما يعادل مليون 
يورو لكل والية.

و تعتمد معاير اختيار املشاريع  املقرتحة عىل املحاور التالية:

- توفري أفضل اآلفاق يف مجال االدماج والتشغيل 
- تحسني جودة الخدمات املقدمة من قبل القطاع املهني للتكوين 
القطاع  حاجيات  مع  وتفاعلها  املهني  التكوين  مراكز  هيكلة   -

الخاص.

تقوم عملية تقيم املقرتحات عىل  مرحلتني:

- األوىل تتمثـل يف التقييـم التقني تتم من قبل خرباء دوليـيـن 
لدراسة الجودة الفنية للمقرتحات.

- املرحلة الثانية تتمثل يف التقييم الجهوي وذلك من قبل لجنة 
السلطـة  عن  ممثـلني  من  ترتكب  جهويـة 
الجهويـة والقطـاع الخـاص واملجتمـع املدين 
املقدمـة عىل سوق  املشـاريع  وقع  لدراسـة 

الشغل ومؤرشات التنمية بالجهة.

تم اختيـار 11 مرشوع يف 4 جهـات متـوزع 
كاآليت :

5 مشاريع في والية مدنين
• املرشوع 1 : إحداث منصة جهوية للتكوين و تطوير الترصف 
تطوير  املساهمة يف  والفندقية: هدفه  السياحية  الوحدات  يف 
السياحة يف املنطقة من خالل تحسني جودة عروض التدريب 
و ذلك من خالل  واملطاعم  الفنادق  التكوين ملهن موظفي  و 
تعزيـز الرشاكـة مع الجامعة التونسيـة للنزل لضمـان دميومة 

التوظيف والتشغيل للمنتفعني بالتكوين.

بجربة  السيـاحي  التكويـن  مركز  قبل  من  املرشوع  هذا  َم  قدِّ  
حومة السوق. وتم تخصيص مبلغ 000 200 أورو إلنجازه.

املرشوع 2: إحداث منصة للتكويـن يف تجهيز وصيـانة املباين   •

املراقبـة واملحروسة عن بعد : هدفه االستجـابة لسوق العمل 

و حاجيات املهنيني يف قطاع البناء من حيث املهارات واملؤهالت 

املهنية الحديثة يف مراقبة و حراسة املنشآت.

َم هذا املرشوع من قبل املركز القطاعي للتكوين يف الطاقة  قدِّ  

أورو   350 000 مبلغ  تخصيـص  وتـم  السوق.  حومة  جربـة 

إلنجازه.

الزياتني يف والية مدنني عرب  تقنيات غراسة  3: دعم  املرشوع   •

إحداث منبت بيداغوجي إلنتاج واملحافظة عىل املشاتل املحلية 

والجهوية؛ هدفه إنشاء مشتل تعليمي بيداغوجي إلنتاج أشجار 

الزيتون.

َم هذا املرشوع من قبـل مركز التكويـن الفالحي بالفجـاء  قدِّ  

مدنني. وتم تخصيص مبلغ 000 150 أورو النجازه.

املرشوع 4: : إحداث منصة تكوين وتطوير املهارات يف تغليف   •

السيارات والصالونات، بهدف زيادة توظيف العنرص النسايئ.

َم هذا املرشوع من قبل مركز التكويـن والتـدريب املهني  قدِّ  

مبدنني. وتم تخصيص مبلغ 000 200  أورو النجازه.

املخـابـز، بهدف  للتكويـن يف مجال  املرشوع 5: إحداث منصة 

املساهمة يف تطوير قطاعي املخابز واملعجنات و ذلك من خالل 

تعزيز جودة وأهمية عروض التكوين.

َم هذا املرشوع من قبل مركز التكويـن والتدريـب املهـني  قدِّ  

أورو   100 000 مبـلغ  تخصيـص  وتم  السوق.  حومـة  بجربـة 

النجازه.

هذه  بتنفيـذ  املتعلقـة  املنح  اسناد  اتفاقيـات  عىل  التوقيع  تم 

املشاريع يف 22 ماي 2021 بجربة بحضور السيدة سهام عيادي 

والسيد حبيب شواط  املهني  واالدماج  والرياضة  الشباب  وزيرة 

وايل مدنني.

 3 مشاريع في والية صفاقس 
املرشوع 1 :  دعم منصة للتكويـن يف مجـال الرتكيـب املعدين،   •

بهدف املساهمة يف تطويـر  سلسـلة قيمـة »الرتكيـب املعدين«  

وذلك من خالل تنمية املهـارات واملوارد البرشيـة يف املنطقـة 

بالرشاكة مع القطاع الخاص.

َم هذا املرشوع من قبـل مركز التكويـن والتدريـب املهني  قدِّ

بجبنيانة. وتم تخصيص مبلغ 000 350  أورو النجازه.

امليكانيـك-  مجـال  يف  للتكويـن  منـصة  تحديـث   :2 املرشوع   •

التحكم  التكوين عىل  التدريب و  الدقيق من خالل  امليكانيك 

ثاليث األبعاد واعتامد معدات تكنولوجيا حديثة. 

َم هذا املرشوع من قبـل مركز التكويـن والتدريـب املهني  قدِّ

باش حامبة. وتم تخصيص مبلغ 910 490 أورو النجازه.

والتعبئـة  الطبـاعة  يف  للتكويـن  منصة  إحداث   :3 املرشوع   •

11 مشروع 
تّم  اختيارهم من
4 جهات: مدنين، 
صفاقس، ڤابس، 

بنزرت.

حفل توقيع عقود متويل بجربة، 
والية مدنني يوم 22 ماي 2021



صفحة 3  برنامج ممّول من 
قبل اإلتحاد األوروبي

وسيقوم املركز القطاعي للتكوين يف الجلود واألحذية - ساقية 
لالستجابة  جديدة  مهن  ليشمل  تكوينه  مجال  بتوسيع  الزيت 

لسوق الشغل كالطباعة والتغليف. 

تم تخصيص مبلغ 903 281 أورو النجاز هذا املرشوع.

 ُعقد حفل توقيع  ثالثة عقود إسناد املنح لتمويل املشاريع، يف
الواحد  تقارب  جملية  بقيمة  صفاقس،  بوالية   2021 جوان   02

مليون أورو، تحت إرشاف السيد أنيس الوساليت، وايل الجهة.

مشروع واحد في والية قابس:
البنـاء  مهن  يف  الكفـاءات  لتنميـة  قطب  إحداث   : املرشوع   •
تصوره  يف  بالتجديد  يتميّز  توابعهـا،  و  العموميـة  واألشغـال 
وقطعه مع منطق اإلختصاص والشهادة وإعتامد مقاربة شاملة 
تقوم عىل تنمية املوارد البرشية. يهدف املرشوع إلحداث قطب 
تنمية الكفاءات يف قطاع البناء واالشغال العمومية وتوابعها، ربط 
منصات التكوين يف قطاع البناء مبراكز التكوين املهني بالجهة 
إختصاصات  وإحداث  املوجودة  اإلختصاصات  دعم  خالل  من 
جديدة مام ميّكن من تحسني جودة عروض التكوين ومالمئتها 

مع حاجيات سوق الشغل.

بالتـعـاون  املقـرتح  قابـس  واليـة  مرشوع  وإعداد  تصّور  تـّم 
والتنسيق مع املنظامت املهنية والنقابية بالجهة، وتم تخصيص 

مبلغ مليون أورو النجازه.

يف  املرشوع  هذا  بتنفيذ  املتعلقة  املنح  اسناد  اتفاقيات   أبرمت 
وزيرة  عيادي  سهام  السيدة  بحضور  قابس  يف   2021 جوان   4
الشباب والرياضة واالدماج املهني والسيد منجي ثامر وايل الجهة.

2 مشاريع في والية بنزرت
املرشوع 1 : إحداث منصة لتكويـن الغواصيـن املحرتفيـن يف   •
األشغال البحرية من خالل إعادة تاهيلهم القتحام سوق الشغل 

اثر تكوينهم يف مهنة اللحام تحت املاء.

َم هذا املرشوع من قبل مركز التدريب القطاعي للتكوين يف  قدِّ
الرتكيب املعدين مبنزل بورقيبة. وتم تخصيص مبلغ 853 860  

أورو النجازه.

املرافق  ربط  الكفـاءات يف مجـال  لتطوير  2: منصة  املرشوع   •
السكنية واإلقتصادية بالشبكـة الوطنية للغاز الطبيعي، هدفه 
تسهيل ادماج املتكونني يف العمل  عىل املدى الطويل من خالل 
إنشاؤها يف مجال »مهن  يتم  تكوينية و مراجع  برامج  اعتامد 

الغاز الطبيعي« مصاحبة للدورات الجديدة. 

َم هذا املرشوع من قبـل مركز التكويـن والتدريب املهني  قدِّ
ببنزرت. وتم تخصيص مبلغ 000 180 أورو النجازه.

يف  ببنزرت  يورو،  مليون  بقيمة  متويل  عقود  توقيع  حفل   أقيم 
9 جوان2021، تحت ارشاف السيدة سهام عيادي وزيرة الشباب 
محمد  السيد  الجهة  وايل  بحضور  و  املهني  واالدماج  والرياضة 

قويدر.

 حفل توقيع عقود متويل 
بوالية صفاقس يوم 2 جوان 2021

 حفل توقيع عقود متويل 
بوالية ڤابس يوم 4 جوان 2021



صفحة I 4 إرادة 

 الحفاظ أكثر من 5000 مورد رزق 
في 8 جهات بفضل دعم مالي مقدم من قبل برنامج إرادة 

بقيمة 1.600.000 يورو

اطلقت عملية استطالع في شكل استبيان على مجموعة تضم  761 شركة 
صغيرة ومتوسطة لتقييم تأثير الدعم المالي الممنوح للشركات المتضررة 

Covid-19 من أزمة

أزمة   2020 سنة  بوادر  يف  العاملي  االقتصادي  شهد 
املستجد  كورونا  فريوس  جائحة  جراء  مسبوقة  غري 
الصعيد  عىل  مختلفا  االمر  يكن  مل  و  )كوفيد19(. 
األزمة،  هذه  وطأة  من  تونس  عانت  اذ  الوطني، 
مرتديـا  كان  للبالد  االقتصـادي  الوضع  أن  خـاصة 
بعدم  عرفت  التي  الدميوقراطي  االنتقال  فرتة  منذ 

االستقرار السيايس مام زاد من تدهور األوضاع.

يف هذا السياق ولتعزيز النسيج االقتصادي التونيس 
برنامج  خصص  ومتوسطة،  صغرية  رشكات  من  باألساس  املكون 

من  بدعم  »إرادة«،  املستدامـة  التنميـة  لدعم  الجهويـة  املبادر 
االتحاد األورويب، مساعدة مالية تقدر ب1.600.000 يورو لصالح 
8 واليات تندرج ضمن عمل الربنامج وهي: بنزرت وقابس وقفصة 

وجندوبة والقرصين ومدنني وصفاقس وسيدي بوزيد. 

اثر  الدعم  هذا  من  ومتوسطة  صغرية  رشكة   1813 استفـادت 
نشاطها  انقاذ  الذي ساهم يف  للغرض،  ملفـات مشاركة  تقدميها 

االقتصادي والحفاظ عىل مواطن الشغل بها.

ملساعدة  املايل  الدعم  ونجـاعة  فعـاليـة  من  التـأكد  نطـاق  يف 
ومساندة هذه الرشكات، تم اجراء عملية استطالع رأي عىل عينة 
من املنتفعني منه تضم 716 رشكة، يف الثاليث الثاين من سنة 2021. 
اتخذت عملية االستطالع شكل استبيان يتطرق ايل مجموعة من 
التفاصيل تهم مبلغ املساعدة املالية، اآلجال املعتمدة واإلجراءات 
املتبعة للحصول عليها وما مدى صيت برنامج »إرادة« يف الجهات 

الثامنية املعنية. يضم االستبيان املطروح 10 أسئلة وهي:

السؤال األول: »هل سمعت عن برنـامج »إرادة« قبل االنتفـاع 
بهذه املنحة؟«

يف  شهـرته  ومدى  إرادة  برنـامج  بصيت  متعلق  السؤال  هذا 
الذين  األشخاص  من   54٪ ان  االستطالع  عملية  أثبتت  الجهات. 
تم استجوابهم مل يكن لهم علم بوجود الربنامج قبل الحصول عىل 
مجموع  من  نسبة  أعىل  عىل  الربنامج  تحصل  املالية.  املساعدة 

اإلجابات اإليجابية يف قابس، ما يقارب نسبة ٪70 منها.

السؤال الثاين: »هل ال تزال تواصل رشكتك نشاطها االقتصادي؟« 

أبرز هذا السؤال املتعلق بالحفاظ عىل النشاط وإستمراريته أن 
٪98 من الرشكات الصغرية واملتوسطة التي تم استجوابها ال تزال 

تعمل رغم مخلفات ازمة كوفيد 19.

السؤال الثالث: »كيف عرفت بوجود الدعم املايل؟«

كشف هذا السؤال أن املوقع التواصل االجتامعي Facebook هو 
املساهم األكرب يف نرش مستجدات برنامج »إرادة« وتعميمها بنسبة 
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صفحة 5  برنامج ممّول من 
قبل اإلتحاد األوروبي

املعلومة من  تنقل  مقابل ٪42 عن طريق  املستجوبني   ٪65 من 
شخص آلخر مبارشة.                                                                                                                                                  

السؤال الرابع: »يف أي مجال افادتك املنحة؟« 

تلبية  يف  أسايس  بشكل  أُعتمد  املايل  الدعم  أن  االستبيان  أظهر 
ساعد  واملتوسطـة:  الصغرية  للرشكات  األسـاسية  االحتيـاجـات 
يف  املتخلد  اإليجار  دفع  يف  و48٪  الرواتب،  دفع  يف  بنسبة53٪ 
ذمة الرشكات املنتفعة، و٪41 يف دفع الديون والقروض املرصفية، 
تكاليف فواتري  الرسوم االجتامعية و٪30 يف دفع  و٪39 يف دفع 

استغالل املاء والكهرباء.

السؤال الخامس: »ما مدى رضاك عن معلوم املنحة؟«

املاليـة  املساعدة  مقدار  عن  »راضون«  املستفيديـن  من   89٪
املخصصة مقابـل ٪10 فقط غري راضني حيث اعتـربوا أن املبـلغ 
املخصص منخفض مقارنة بالرسوم واملصاريف التي يتعني عليهم 

مواجهتها.

السؤال السادس: » ما مدى رضاك عن خدمات املكتب الجهوي؟«

قيموا  سؤالها  تم  التي  واملتوسطة  الصغرية  الرشكات  من   71٪
للغاية«  »إرادة« ب »مرضية  لربنامج  الجهوية  املكاتب  خدمات 

و٪22 يعتربونها »مرضية إىل حد ما«.

السؤال السابع: »ما مدى رضاك عن آجال منح املنحة؟«

أن  إىل  اإلشارة  املستفيدين عن رضاهم. وتجدر  أعرب ٪88 من 
نسبة الرضا عالية عىل الرغم من أن إجراء الحصول عليها استغرق 

وقتًا طويالً نسبيا.

إيـداع  إجراءات  الرقميـة  املنصة  الثـامن: »هل سّهلت  السؤال 
ملفك لالنتفاع باملنحة؟«

٪90 من الرشكات التي شملتها الدراسة ترى أن التواصل من خالل 
املنصة الرقمية سهل عملية التسجيل وتقديم امللفات مقابل 10٪ 

ليس لهم خربة يف استعامل اإلعالمية وتكنولوجيا التواصل.

الحفـاظ عىل  يف  الدعم  ساعد  والعـارش: »هل  التـاسع  السؤال 
مواطن الشغل يف رشكتك، إذا كان األمر كذلك، كم عددهم مع 

ذكر نسبة العنرص النسايئ يف ذلك؟«

تم الحفاظ عىل  أكرث من 5000 موطن شغل يف الجهات الثامنية،. 
استجوابها.  تم  التي  رشكة   761 ترصيحات  حسب   2117 منها 

وميثل العنرص النسايئ ٪63 من نسبة التشغيل.

للرشكات  املمنوحة  املايل  الدعم  لعملية  التقييم  نتائج  حسب 
الصغرية واملتوسطة، املترضرة من أزمة فريوس كورونا املستجد، 
تم تحقيق األهداف االولية املحددة كام انها تأكد أهمية العمل 

ورضا املستفيدين منها.



صفحة I 6 إرادة 

بإيجاز
إرادة بنزرت

n  اجتامع منصة الحوار بني القطاعني العام 
والخاص لدعم القدرات 

2 أفريل 2021
عقدت ورشة عمل ملنصة الحوار بني القطاعني 
العام والخاص )PDPP( يف بنزرت بهدف عرض 
اإلنجازات  يف  املحرز  التقدم  وتقييم  ومناقشة 
الورشة  توجت  إرادة.  برنامج  إطار  يف  وذلك 
باقرتاح أدوات تحسينية قادرة عىل تعزيز أداء 
منصة الحوار واآلليات األساسية الالزمة لضامن 
الجهوية وتحديد  التنمية  استمرارها بخصوص 
األزرق  االقتصاد  مثل  املستقبلية  املواضيع 

وصناعة األغذية الزراعية والطاقات املتجددة.

 n  التكوين املهني
7 أفريل 2021

بإنجاز  ببنزرت  املهني  التكوين  مراكز  بدأت 
املرشوعني املدرجان بربنامج إرادة بعد ان متت 
املصادقة عليهام: أحدهام مقدم من قبل مركز 
لتطوير  ببنزرت  املهني  والتدريب  التكوين 
السكنية  املرافق  ربط  مجال  يف  الكفاءات 
الطبيعي،  للغاز  الوطنية  بالشبكة  واالقتصادية 
القطاعي  التدريب  مركز  قبل  من  والثاين 

بورقيبة  مبنزل  املعدين  الرتكيب  يف  للتكوين 
لتكوين الغواصني املحرتفني يف األشغال البحرية 

إثر تكوينهم يف مهنة اللحام تحت املاء. 
يف ذات السياق، يطمح مركز التكوين املهني 
ملعالجة  تدريب  منصة  إنشاء  ايل  مباطر 
البالستـيـك. ويف هذا اإلطار، تم عقد اجتمـاع 
عرب الفيديـو من أجل تطوير اإلطـار املنهجي 
الذي  املسح  نـتـائج  أساس  عىل  للمرشوع، 
الرشكـات  من  متثيليـة  عينة  عىل  إجراؤه  تم 

املتخصصة يف صناعة البالستيك. 
السعيدي  منترص  السيد  االجتمـاع  هذا  أدار 
الجزيري  بشري  السيد  بحضور   ،GOPAخبري
املدير الجهوي ملراكز التكوين املهني، والسيدة 
املهني  التكوين  مركز  مديرة  سعيداين  ريم 
وفريق  املركز  يف  التعليمي  والطـاقم  مباطر، 

إرادة بنزرت.
من املقرر عقد اجتامع آخر يف مقر املركز يوم 
االثنني 12 أفريل، وسريكز عىل الصيغة النهائية 
العريضة  والخطوط  املنهجي  اإلطار  من 

للمذكرة املوجزة.

20 أفريل 2021
خبري  السعيـدي  منتـرص  السيـد  من  كل  زار 
باشا وفريق مرشوع تحديث  GOPA وياسني 
مركز  بنزرت  منطقة  يف  البالستيك  صناعة 

التكوين املهني مباطر. 

هذا املرشوع يهدف تحديث صناعة البالستيك 
يف الجهة.

و اهتمت هذه املجموعة يف إطار ورشة عمل  
مبناقشة املذكرة املوجزة.

21  أفريل 2021
لـتوزيع  التابعة   Axegide رشكة  مع  اجتامع 
شبكة الغاز بفرنسا )GRDF( لتكريس الرشاكة 
الغاز بحضور  التي تشمل تكوين فنيني لربط 
حكـاري  مراد  والسيد  فيـاليل  عثمـان  السيد 
وأنيس شيتي من مركز التكوين عىل مهن الغاز 
 )Évelyne Vaillant( إيفلني فيالنت والسيدة 

.GOPA من

n  القطاع الخاص

دعوة لعرض مشاريع
21  أفريل 2021

عقب الدعوة لعرض مشاريع التي تم إطالقها 
يف إطار برنامج إرادة لتمويل مشاريع جهوية، 

اجتامع لرصد التقدم املحرز لربنامج إرادة – بنزرت 

7 جوان 2021
بنزرت  والية  مبقر  عمل  اجتامع  ُعقد  إرادة،  برنامج  أنشطة  تنفيذ  متابعة  إطار  يف 
برئاسة الوايل و بحضور ممثيل من الهياكل الداعمة و مراكز التكوين املهني واالعراف 
ومنظامت  العاملية،  والنقابات 
الربملان  وأعضاء  املدين  املجتمع 
عىل  النقاش  وركز  املنطقة.  من 
التي  و  املنجزة،  األنشطة  تأثري 
إطار  يف  واملربمجة  التنفيذ  قيد 
الربنامج عىل مستويني : التكوين  
الخاص  القطاع  وتطويـر  املهني 
التنميـة  دعـم  بهـدف  ذلك  و 

الجهوية.



برنامج ممّول من 
صفحة 7 قبل اإلتحاد األوروبي

انعقدت اللجنة الجهوية لتقديم املنح وتقييم 
إلرادة  الجهوي  املكتب  يف   )COE( املشاريع 
بنزرت للتحقق من ملفات الواردة. وسيتم بعد 
مؤهلني  مقيّمني  قبل  من  تقنيًا  تقييمها  ذلك 

لهذه املهمة.

27 ماي 2021
تم عقد اجتامع عن بعد للجنة الجهوية لتقديم 
املنح وتقييم املشاريع بهدف مراجعة ملفات 
املطالب الكاملة للمشاريع ذات الطابع الجهوي.

ممنوح عىل  تصنيف  كل  من  اللجنة  تحققت 
ترتيب  وتم  املضبوط،  التقييم  مخطط  أساس 

امللفات وفًقا للمعدل  املتحصل عليه.
مع العلم أن امليزانية املخصصة لدعوة تقديم 

العروض هي يف حدود 300.000 يورو. 

إرادة قابس

n  القطاع الخاص
10جوان 2021

تم تنظيم لقاء عرب االنرتنت مع مسؤول فرع 
إرادة قابس و مسؤول عىل القطاع الخاص يف  
الربنامج و الخبري املحاسب السيد محمد أنيس 
املتبعة  اإلجراءات  تفـاصيل  ملناقشـة  شعري، 

ملنح الدعم املايل للرشكات الصغرية واملتوسطة 
واملشاريع التعاونية و املشاريع الجهوية.

منظومة الرمان
22 جوان 2021

قابس مع مشاريع  إرادة  برنامج  تآزر  اطار  يف 
مع  بالرشاكـة  و  املنطقـة  يف  الدويل  التعـاون 
إىل  الوصول  )مرشوع   PAMPAT 2 مرشوع 
بعث  تم  الزراعية(،  الغذائية  املنتجات  أسواق 
 AOC التجارية  العالمة  عىل  تحسييس  يوم 
قـابس« رمـان  ـ  املنشـأ  تحديد  يف   »التحكـم 
 Appellation d’Origine contrôlée Grenade «
de Gabes«، تم تنظيمه يف قاعة املؤمترات مبعهد 
من  بدعم  ذلك  و  بقـابس،  القـاحلة  املنـاطق 
اإلدارة العامة لإلنتاج الفالحي )وزارة الفالحة و 
الصيد البحري( و املجمع املهني املشرتك للغالل 

.)GIFRUITS(
الجهـات  التحسيـيس جميـع  اليوم  حرض هذا 
من  كانت  سواء  الرمـان،  منظومـة  يف  الفاعلة 

القطاع العام أو الخاص أو من املجتمع املدين.

29 جوان 2021
اجتمعت املجموعة املحورية للرمان للبحث  يف 
لتطوير سلسلة  املوضوعة  العمل  تنفيذ خطة 

قيمة الرمان يف منطقة قابس.

بعد التذكري باملنهج املتبع، اتفق الحارضون عىل 
اإلجراءات األولوية التي ستكون موضوع طلب 
مرافقة خرباء لتطوير مجموعة من املشاريع يف 
القطاع. كام تم تحديد قادة املشاريع والرشكاء 
و تم االتفاق عىل تنظيم ورشة عمل متهيدية 

ملانحي الدعم املايل.

n  تكوين مهني
دعوة لتقديم عروض
21 و22 جوان 2021

تقييم  لجنة  زيارات واجتامعات ألعضاء  متت 
املشاريع الجهوية ملقرات مقدم طلب املرشوع 

واملتقدمني املشاركني الذين تم اختيارهم مؤقتًا 
مبوجب الدعوة الجهوية للمشاريع يف قابس.

القدرات  ولتقييم  للتحقق  فرصة  هذه  كانت 
املادية والبرشية واملالية للمستفيدين الحاليني.

إرادة قفصة

n  القطاع الخاص
منظومة الفستق

2افريل 2021
عقدت الفرق املحوريـة اجتمـاع لتتـحقق من 
صحة صيـاغة املرشوع التعاوين لتطوير قطـاع 

الفستق يف قفصة.
اعاد املشاركون النظر يف نسخته النهائية والتي 

تتكون من عنرصين:
• الجزء 1: خطة عمل النشاط

تتضمن خطة العمل األنشطة التي تهدف إىل:
- تحسني هيكلة املنظامت املهنية الفالحية يف 

قطاع الفستق.
- تحسني تقنيات زراعة وجودة الفستق.

التثمني والبحث عن أسواق جديدة  - تحسني 
لقطاع الفستق

هذه الخطـة، التي تم ضبطـها خبيـر، تحتـاج 
اىل 18 شهر لتطبيقها عىل ارض الواقع وسيتم 



صفحة I 8 إرادة 

بقفـصة  التنافيس  القطب  قبـل  من  تنفيـذها 
الفستق  اإلدارية ملرشوع  املنحة  توقيع  مبجرد 
التعـاوين بني القطب و ديوان التنميـة الجنـويب 

)ODS( مبدنني.
• الجزء 2: امليزانية

بـ  القطـاع  هذا  تطوير  ميزانيـة  الخبيـر  قدر 
و سيتـم رصفهـا يف شكـل  دينـار   1.647.362
منح ممولة من طرف االتحـاد األورويب للقطب 
التنافيس بقفصة )PCG(، بصفته مقدم الطلب 
الرئييس. وسيتم تأطري القطب ومرافقته فنيا من 
قبل املندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بقفصة.

املهنية  املنظامت  النهائيني هم  املستفيدون  و 
GDA الفالحيـة  التنميـة  )مجـامع  الفالحيـة 

 )SMSA والرشكات التعاونية للخدمات الفالحية
الفستـق  لتحـويـل  معدات  شـراء  خالل  من 
وتطوير القدرات اإلدارية واملامرسات الزراعية 

يف املجال. 

3جوان 2021
تم عقد اجتامع عن بعد للتفاوض عىل معلوم 
الدعم الذي سيمنحـه ديوان التنميـة الجنويب 
)ODS(  كجزء من برنامج إرادة لتنفيذ املرشوع 
التعاوين لتطوير قطاع الفستق مبنطقة قفصة. 
وقّدر املبلغ بـ 1.625.519 دينار. يجدر التذكري 

أن املرشوع التعاوين يتكون من:
رشاء معدات تجهيز وتحويل الفستق لصالح   •
7 هياكل مهنـيـة فالحيـة )OPA( عـاملة يف 
قفصة )3 رشكات تعاونية SMSA و 4  مجامع 

.)GDA للتنمية الفالحية
إنشـاء 3 منـابت يف ثالث رشكـات تعـاونية    •

 SMSA
عىل الفالحني  تكوين  و  )تدريب  التكوين   • 
مجلس  أعضـاء  تأهيـل  اإلنتـاج؛  جـودة 
أعضاء  و   SMSA التعاونية  الرشكات  إدارة 

املالية  املتطلبات  عىل   GDA إدارة  مجلس 
عىل  املؤهلني  العامل  تكوين  واملحاسبية؛ 
والغرس  والتقطـيـع  والتطعيـم  التقـليـم 
تكوين  والتلقيح؛  النباتية  الصحة  ومعالجة 
عىل  الداعمة  الهيـاكل  ومديـري  املدربيـن 

تقنيات طرق زراعة اشجارالفستق(.
سلسلة  مراحل  جميع  يف  بالخربة  الدعـم   •
القيمة للقطاع )زيادة الوعي، الدعم، تقنيات 
 )OPA( الفالحة، دعم 8 هياكل مهنية فالحية
 : أعاملها  خطط  وتطوير  تحقيق  أجل  من 

الرتويجية و التسويقية(.

]PAM[ منظومة النباتات العطرية والطبية  n
4 افريل 2021 

عمل  خطة  عىل  للمصادقة  اجتمـاع  عقد  تم 
والطبيـة  العطريـة  النبـاتـات  منظومـة  تهم 
لقفصة  الجهوي  املكتب  يف  األصيلة  العضوية 
صادق  وقد  املحوري.  الفريق  أعضاء  بحضور 
األخري باإلجامع عىل الخطة التي صاغها الخبري، 

والتي ركزت عىل مكونني:
الجزء 1: اإلجراءات التي يجب القيام بها : 

املحور 1: التكوين واإلرشاد واملشورة
املحور الثاين: اإلنتاج والجودة

 املحور الثالث: التسويق
املحور الرابع: البحث والتطوير

املمكنة  للمشاريع  مذكرات  احداث   :2 الجزء 
العضوية  والطبية  العطرية  النباتات  قطاع  يف 

األصيلة.
كشفت التحاليل االسرتاتيجية لقطاع النباتات 
العطرية والطبية العضوية األصيلة الثابتة عن 
روابط  تعزز  أن  شانها  من  هامة  مشاريع   4

القطاع، هم:
العطرية  الزيوت  الستخراج  وحدة  احداث   •

العضوية  والطبية  العطرية  النباتات  وانتاج 
املجففة وتقدر قيمة االستثامر بـ 300.000 
دينار مام يوفر 4 مواطن شغل )1 فني و4 

عامل دامئني(.
املاشية والسامد  إنشاء وحدة تصنيع علف   •
لعمليـة  الثـانويـة  املنتجـات  عىل  اعتمـادا 
بـ 265.000  االستثامر  تقدر قيمة  التقطري، 
 دينـار مام يوفر 6 مواطن شغـل )2 فنيني 

و4 عامل دامئني(.
الزعفران  إنتاج وتعبئة لتوابل  • إنشاء وحدة 
الستيفيا،  نبات  من  املستخرجة  واملحليات 
تقدر قيمة االستثامرب 320.000 دينار مام 
فنيني   2( شغـل  مواطن   6 يوفـر  أن   ميكن 

و 4 عامل دامئني(.
• استحداث منبت إلنتاج نباتات عطرية وطبية 
بـ  االستثمـار  قيمة  تقـدر  بريـة،  عضويـة 
160.000 دينار من شانه ان يوفر 4 مواطن 

شغل )1 فني و 3 عامل دامئني(.
سيتـم النظر والبحث عن متويـل آخر خـارج 

برنامج إرادة لجميع املشاريع.

n  التكوين املهني
منظومة النسيج واملالبس

6 افريل 2021
التكويـن  و  للتشغيـل  التقـني  الفريـق  عقد 
السيدة  اجتمـاع بحضور  إرادة  لربنامج  املهني 
رئيسـة   ،Évelyne Vaillant فـايـان  »إيفلني 
بقفصة،  إرادة  فرع  واعضاء   ،GOPA فريق 
للجنوب  والصناعة  التجارة  لغرفة  واملديرالعام 
بالقرص،  املهني  التدريب  مركز  ومدير  الغريب، 
وممثل عن التحاد التونيس للصناعة و التجارة 
والصناعات التقليدية  و 11 رئيس رشكة تعمل 

يف مجال املنسوجات واملالبس.
 ،Anne Quai أدارت االجتامع السيدة آن كواي
الخربات  تكوين  بعثة  عن  املسؤولة  الخبرية 
الفنية يف املجال، وكان الهدف من هذا االجتامع 
عرض مرشوع التكوين املهني يف مجال النسيج 

واملالبس ككل.
متحور موضوعه حول:

• تذكري بخلفية املرشوع وقضاياه
• تحديد أهداف التنمية

املحاور  عىل  تقوم  التي  التنمية  اسرتاتيجية   •
التالية:

بإيجاز



برنامج ممّول من 
صفحة 9 قبل اإلتحاد األوروبي

- مراجعة االطار املرجعي للقطاع

- إنشاء مركز تكويـن مهني مؤقت يف قطـاع 

مهني  تكويـن  مركـز  يف  واملالبـس  النسيـج 

بالعقيلة بانتظار إعادة هيكلة مركز التكوين 

املهني بالقرص

- دعم وتـطويـر مبـاين مركـز تكويـن مهنـي 

العقيلة. 

املشـروع  لهذا  املخصصـة  املسـاحة  تغـطي 

من  مكونـة  وهي  مربـًعا  مرتًا   420 حوايل 

طابقني، مساحة كل منهام 120 مرتًا مربًعا، 

وهي مهجع سابق مبركز التكوين وخصصت 

ميزانية قدرها 50.000 يورو لتجهيزه.

املكونات الرئيسية للمرشوع هي:

• وحدة تكوين يف قطاع النسيج واملالبس :

- اطار انتاج

- اطار لليك

- مراقب الجودة

- رئيس إدارة سلسة

- اطار تنفيذي السرتاتيجية اإلنتاج 

- مصمم

- ميكانييك مختص يف االت الخياطة

DAO و CAO وحدة خدمة •

• مخرب صغري

• ورشة صيانة االت الخياطة

امليزانية اإلجاملية املقدرة : يف حدود 550.000 

يورو.

 إرادة جندوبة

n  القطاع الخاص 

منظومة تربية النحل

15 افريل 2021

إجراءات  تنفيـذ  ملتابعـة  بعد  عن  لقاء  عقد 

املرشوع التعاوين لتطوير قطاع تربية النحل يف 

والية جندوبة بحضور السيد كامل علوي قائد 

مرشوع ODESYPANO، والسيد كامل رزيقي 

ممثل عن ديوان تنمية الشامل ODNO وفريق 

عريب  محمد  بالسيـد  ممثالً  بجندوبـة  إرادة 

املناعي والسيد لطفي سلطاين.

أتاح االجتامع تقييم التقدم املحرز يف األنشطة 

اجتامع لرصد التقدم املحرز لربنامج إرادة- بجندوبة
20 ماي 2021 

تم عقد اجتامع ألعضاء منصة الحوار بني القطاعني العام والخاص يف مركز التكوين املهني بجندوبة 
من أجل تقديم جرد لألنشطة املعتمدة يف التكوين املهني والقطاع الخاص.

انطلقت الجلسة األوىل بعرض السيد جالل الطويهري، املسؤول عن التكوين املهني، الذي قّدم 
القطاعات ذات األولوية وإمكانيات التمويل. أما السيد لطفي سلطاين خبري يف تطوير القطاع 
الخاص DSP، فقد عرض بدوره أنشطة الفرق املحورية لرتبية النحل والزيتون واملراحل املتبعة 

يف املستقبل.
الجلسة الثانية ركزت عىل تنفيذ املرشوع التعاوين لرتبية النحل. وأكد السيد كامل علوي، املدير الجهوي لـديوان تنمية الغابات و املراعي بالشامل 
الغريب ODESYPANO بعني دراهم، عىل القضايا والتحديات التي تواجه نجاح املرشوع وتأثريه عىل التشغيل وتحسني دخل النحالني يف املناطق 

املحرومة.
يف االثناء رشح السيد كامل الرزيقي، مدير ديوان تنمية الشامل الغريب ODNO، إجراءات ونتائج الدعوة لتقديم العروض التي أطلقها برنامج 

ارادة، و تم اختيار 17 ملًف من أصل 42 يف املرحلة 1. كام أكد أن نتائج املرحلة 2 سيتم اإلعالن عنها قريبا.
يف الختام، قدم السيد وجدي السعيدي الجزء األخري املخصص لدعم تنشيط منصة الحوار بني القطاعني العام والخاص وإعداد الوثائق واملعلومات 

الالزمة حول قطاع السياحة البديلة. كام تم تقديم ملخص لألنشطة التي تم تنفيذها ومؤرشات رصد االداء.



صفحة I 10 إرادة 

واجهتها  التي  والصعوبـات  الواقع،  ارض  عىل 
املوظفني  وتعيني  املعدات،  واقتناء  التنفيذ،  يف 
حسب اختصاصاتهم وتأهيالتهم اعتامدا عىل ما 

ورد يف خطة عمل املرشوع.
اتبعت  العمليـة  أن  العلوي  السيد كامل  أكد 
مسارهـا بعد عدة اجتامعـات مع املتقـدمني 
املرشوع.  يف  الرئيسيني  والرشكـاء  املشـاركني 
رغـم  املقبـل  األسبـوع  العروض  وستنـطلق 
الوضـع  عن  النـاجم  والتـبـاطؤ  الصـعوبـات 

االقتصادي الجديد الصعب.

20 ماي 2021 
اجتامع النطالق دعم املستفيدين من املرشوع 
بحضور  جندوبة  بوالية  النحل  لرتبية  التعاوين 
فريق إرادة وممثيل عن ديوان تنمية الشامل 

الغريب ODNO ومقدمي عروض املشاريع.
وديـع  السيد  للمحاسب  املهمة  تفويـض  تم 
قطايت،  الذي سريافق ويراقب جميع اإلجراءات 
ومراحل تنفيذ املرشوع. كام أنه قدم منهجية 

العمل املتّبعة و الهدف منها.

من ناحية أخرى وبعد رشح العنارص املختلفة 
مديـر  علوي،  كامل  السيد  أشـار  للمشـروع، 
ديوان تنمية الغابات و املراعي بالشامل الغريب 
ODESYPANO ورئيس املرشوع التعاوين لرتبية 
النحل، إىل بعض الصعوبات يف استحقاق بعض 
النفقات. ويف هذا النطاق تم تحديد اجتامع يف 
بداية األسبوع املقبل ملناقشة تلك الجوانب، مع 
وان  اقتناءها  تم  قد  املعدات  بعض  أن  العلم 

عملية تعيني املوظفني جارية.

28 ماي 2021

يف إطار تنفيذ املرشوع التعاوين لرتبية النحل، 
ُعقد اجتامع ملقدم طلب املرشوع واملتقدمني 
قصد  الرئيسيني  الرشكاء  وكذلك  فيه  املشاركني 
كامل  السيد  قدم  االطارية.  االتفاقية  توقيع 

املراعي  و  الغابات  تنمية  ديوان  مدير  علوي، 
بالشامل الغريب ODESYPANO، بحضور فريق 
إرادة جندوبة وممثيل عن ديوان تنمية الشامل 
بني  الحوار  منصة  وأعضاء   ODNO الغريب 

القطاعني العام و الخاص واملجموعة املحورية 
لرتبية النحل، النسخة النهائية لالتفاقية االطارية 
التي تحدد مسؤولية كل جهة لتنفيذ املرشوع 

وتنظيم عالقتهم يف اطار تعاوين.

بإيجاز
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8جوان 2021
يف مقر املكتب الجهوي لربنامج إرادة جندوبة، 
املحورية  املجموعة  ألعضاء  اجتامع  عقد  تم 
لرتبية النحل بهدف تحني موجز املرشوع لتطوير 
القطاع ومن أجل التخطيط لألنشطة املستقبلية 
التي ستكون مرسلة إىل الجهات املانحة للتمويل 

بوالية جندوبة.
سيستفيد أعضاء املجموعة من تدريب وتكوين 
ومتويل  إعداد  يف  كفاءتهم  لتحسني  مخصص 

وإدارة املشاريع.

دعوة لتقديم مقرتحات
20 افريل 2021

عقد أعضاء لجنة تقييم ملفات العروض اجتامع 
يف مقر املكتب الجهوي لربنامج إرادة بجندوبة 
إلطالق املرحلة الثانية من عملية التقييم التي 

حددها الربنامج.
رزيقي،  كامل  السيد  من  كل  املقيّمون  قام 
الرئيس، السيد أسعد رحيم، األمني العام، السيد 
معز نعريي، السيد خالق نسريي والسيد لطفي 
اكتملت  ملف   17 لـ  إداري  بتقييم  سلطاين 
املذكرات املوجزة الخاصة بهم. وسيتم بعد ذلك 
تقييم امللفات املحددة تقنيًا من قبل مقيّمني 

مؤهلني لهذه املهمة.

25 ماي 2021
تقييم  تم عقد اجتامع عن بعد ألعضاء لجنة 
مطالب املنح لتقديم العروض بهدف مراجعة 
كامل  مطلب   16 اختيار  تم  وقد  املشاريع. 

لالنتقال إىل املرحلة الثانية.

ممنوح عىل  تصنيف  كل  اللجنة من  تحققت 
أساس مخطط التقييم املتاح وتم ترتيب امللفات 
حسب املعدل املتحصل عليه. علام أن امليزانية 
تقترص عىل  العروض  تقديم  لدعوة  املخصصة 
متويل 5 او 6 مشاريع يف والية جندوبة. وقد تم 
املعتمد  التفاضيل  الرتتيب  استنادا اىل  االختيار 

للمعدالت.

منظومة الزيتون
28 افريل 2021

يف اطار إعادة إطالق أنشطة املجموعة املحورية 
لزيت الزيتون وتطويرها، ُعقد ملتقى عن بعد 
ألعضاء فريق العمل من أجل تقييم مقرتحات 
املشاريع التي تم تحديدها وتلخيصها يف شكل 

مذكرة يف نسخة محسنة.
واإلجـراءات  الخطوات  الحـارضون  ونـاقش 
طريق  خـارطة  إعداد  منـها  و  املسـتقبـليـة 
بهدف  واملستثمريـن  املانحني  إىل  لتقدميهـا 

تطبيقها.

30 جوان 2021
ملتقى  جندوبة  إلرادة  الجهوي  املكتب  نظم 
املحورية  املجموعـة  أعضاء  مع  االنرتنت  عرب 
الدعم  من صالحيات  للتحقق  الزيتون  لزيت 
املشاريع  من  مجموعة  وإلعداد  لها  املوفرة 
قبل  من  متويلها  يتم  أن  املحتمل  من  التي 
جندوبة.  والية  يف  املتواجدة  املانحة  الجهات 
اقرتح الحارضون إطالق هذه املهمة يف أقرب 
وقت ممكن من أجل مرافقة مختلف أعضاء 
املجموعة املحورية وأعضاء منصة الحوار بني 

القطاعني العام و الخاص لبلوغ التمكني.

إرادة صفاقس

n  القطاع الخاص
منظومة الصناعات امليكانيكية واملعدنية 

)HealthTec و IMM(والتقنيات الصحية
2 افريل 2021

جلسـة  التكنـولـوجي  بالقطب  تنظيـم  تم 
املاليـة  اإلدارة  يف  املسـاعدة  مهمة  النطالق 
واملحاسبية للمستفيدين من املرشوع التعاوين 
يف منطقة صفاقس. وقد جمعت هذه الجلسة 
كل من املحاسب املفوض لهذه املهمة، القطب 
التكنولوجي كمقدم طلب منحة، ومركز البحوث 

الرقمية بصفاقس كمتقدم مشارك وفريق فرع 
إرادة صفاقس.

للتذكري، يهدف املرشوع التعاوين إىل تطوير قطاع 
الصناعات امليكانيكية واملعدنية وقطاع التقنيات 
وتطوير  تنشيط  خالل  من  وذلك  الصحية، 
مجموعتي MECADEV و تكنولوجيا الصحة 
مع  بالرشاكة  التكنولوجي  التميز  مركز  وارساء 
املركز التقني للصناعات امليكانيكية والكهربائية 

.)CETIME(

16 جوان 2021
التفكري يف تنفيذ خطة العمل الخاصة بقطاع 

الصناعات امليكانيكية الدقيقة
امليكانيكية  الفرق املحوري للصناعات  اجتمع 
واملعدنية )IMM( ملواصلة تنفيذ خطة العمل 
للميكانيكا  القيمة  سلسلة  لتطوير  املوضوعة 

الدقيقة يف جهة صفاقس.
بعد التذكري باملنهج املتبع وخطة العمل، وافق 
والتي  األولويـة  اإلجراءات  عىل  الحـارضون 
مجموعـة  مع  اجتمـاعـات  موضوع  ستكون 
MECADEV من أجل إعداد مذكرة حديثة 
من ناحية وتحديد الجهات املانحة املعنية من 

ناحية أخرى.
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24جوان 2021
اجتمعت عرب الفيديو اللجنة الفنية للمرشوع 
التعاوين لتطوير القطاعني: الصناعات امليكانيكية 
واملعدنية )IMM( وتكنولوجيا الصحة بصفاقس

مختـلف  يف  املحـرز  التقـدم  مراجعـة  بعد 
أنشطة املرشوع التعاوين، صادقت اللجنة عىل 
قبل  من  العمل  لخطة  املقرتحة  التعديالت 
القطب التكنولوجي بصفاقس كطالب املرشوع، 
ال سيام فيام يتعلق بتطوير مباين مركز التميز 
املراد  والربمجيات  واملعدات  التكنولوجي 

الحصول عليها.
املجموعتني  مسريي  مشاركة  االجتامع  شهد 

املعينني حديثًا يف إطار املرشوع التعاوين:
كتـلة منسـق  الهـادي،  عبـد  أنـور  السيد   • 

MECADEV 
• السيدة كوثر عيدي، منسقة قطاع تكنولوجيا 

الصحة
 

دعوة لتقديم مقرتحات
16 افريل 2021

عقب اطالق الدعوة لتقديم مقرتحات املشاريع 
يف اطار برنامج ارادة لتمويل املشاريع الجهوية 
يف القطاع الخـاص من أجل تعزيـز االنتعاش 
اجتمعـت  كوفيـد19،  أزمة  بعد  االقتـصادي 
اللجنة الجهوية ملنح وتقييم املشاريع يف فرع 

إرادة بصفاقس وتكفلت بالتحقق اإلداري من 
تقنيًا  تقييمها  سيتم  والتي  الواردة  املطالب 

الحًقا.

n  التكوين املهني
22 جوان 2021

تم انعقاد اجتامع يف املركز القطاعي للتكوين 
بحضور  الزيت  ساقية  يف  واألحذية  الجلود  يف 
السيدة سعيدة بلقايد )خبرية GOPA(، السيدة 
نورة الزيدي )مسـؤولة التكويـن املهني إرادة 
صفاقس(، السيد باتريس كولني خبري مدعو من 

قبل املركز، وفريق إرادة املركزي واملكونني. 

تم إصدار هذه الّنرشيّة بدعم مايل من االتحاد األورويب.
وتعود مسؤولية مضمونها إىل جمعيّة »إرادة – IRADA« فقط، وال يعكس بالرضورة وجهات نظر االتحاد األورويب.

برنامج ممّول من 
قبل اإلتحاد األوروبي

كان الغرض من االجتامع عرض ومناقشة مختلف 
خصائص املهنة وتكوين املكونني باملركز.

إرادة  سيدي بوزيد

n  التكوين املهني
منظومة النسيج واملالبس

5 مارس 2021
قبل  من  الفيديو  عرب  ندوة  وإدارة  تنظيم  تم 
املسؤولة  الخبرية   Anne Quai السيدة آن كواي 
السيدة مارلني  املنسوجات، بصحبة  عن قطاع 
بريويت، مسؤولة عن تحديد مؤرشات املرشوع 
املنسوجات،  عىل  التدريب  منصة  )تحديث 

واملالبس يف منطقة سيدي بوزيد(.
وحرض االجتامع كل من السيد لسعد حجالوي 
مدير مركز التكوين و التدريب املهني يف سيدي 
بوزيد، السيد أمين بوالقي مدير التكوين املهني 
لربنامج إرادة، السيد رفيق الجاليل، رئيس فرع 

إرادة، و السيد رياض حمدي خبري للربنامج.

بإيجاز

اجتامع لرصد التقدم املحرز يف برنامج 
»إرادة« يف صفاقس

1 افريل 2021 
العام/  الحوار  ملنصة  عمل  ورشة  ُعقدت 
التقدم  لتقييم  صفاقس  يف  الخاص 
واإلنجازات التي حققتها وسبل تعزيزها من 
أجل التأثري بشكل أفضل عىل تنمية املنطقة 
وتحديد مرشوع رائد سيكون موضوع حوار 

مستقبيل بني أصحاب املصلحة املعنيني.
املرحلة  نطاق  يف  الورشة  هذه  تنظيم  تم 
الثانية من بناء القدرات وعمل منصة الحوار 
بني القطاع العام و الخاص يف الجهات ودعم 

صياغة وتنفيذ خطط العمل الخاصة بهم.


